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2 Wydatki bieďące razem: X 2 817 542,00 315 081,80 2 502 460,20 2 817 542,00 315 081,80   315 081,80 2 502 460,20 2 502 460,20    

 Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 
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8.3 

Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkaĉców gminy Błonie 

 Priorytet:  

 Działanie:  

 Nazwa projektu:  

 Razem wydatki:   2 020 608,00 303 091,80 1 717 516,20 2 020 608,00 303 091,80   303 091,80 1 717 516,20 1 717 516,20    

 z tego: 2010 r.  852-85295 1 235 416,00 185 313,00 1 050 103,00 1 235 416,00 185 313,00   185 313,00 1 050 103,00 1 050 103,00    

 2011 r.   261 730,67 39 259,60 222 471,07 261 730,67 39 259,60   39 259,60 222 471,07 22 2471,07    

 2012 r.   261 730,67 39 259,60 222 471,07 261 730,67 39 259,60   39 259,60 22 2 471,07 222 471,07    

 2013 r.   261 730,66 39 259,60 222 471,06 261 730,66 39 259,60   39 259,60 222 471,06 222 471,06    

 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
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9.1.1 

Dogonić Europć - program edukacji przedszkolnej w Gminie Błonie 

 Priorytet:  

 Działanie:  

 Nazwa projektu:  

 Razem wydatki:   796 934,00 11 990,00 784 944,00 796 934,00 11 990,00   11 990,00 784 944,00 784 944,00    

 z tego: 2010 r.  801-80104 796 934,00 11 990,00 784 944,00 796 934,00 11 990,00   11 990,00 784 944,00 784 944,00    

 2011 r.   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00    

 2012 r.   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00    

 2013 r.   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00    

 Ogółem (1+2) X 38 128 819,00 11 798 629,80 26 330 189,20 38 128 819.00 11 798 629,80   11798 629,80 26 330 189,20 26 330 189,20    

 
* wydatki obejmują wydatki bieďące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujćtych w wieloletnim programie inwestycyjnym)  
** ċrodki własne jst, współfinansowanie z budďetu paĉstwa oraz inne 
*** dot. kolumny 7 w roku 2009 - w 2009 roku Gmina nie otrzymała fizycznie kwoty dotacji tj. 11 000 000 od Jednostki 

 
Przewodniczący Rady: 

Piotr J. Pniewski 
 
 
 

1883 
18 83 

UCHWAŁA Nr LVIII/519/2010 

RADY MIEJSKIEJ W BRWINOWIE 

z dnia 3 lutego 2010 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu w Kaniach, gmina Brwinów – działki nr 150/41 – 150/51. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, 
art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1591 z póčn. zm.) oraz art. 20 ust. 1, art. 27 i 
art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 
2003r. Nr 80, poz. 717 z póčn. zm.) oraz w wyko-
naniu uchwały nr X/75/2007 Rady Miejskiej w 
Brwinowie z dnia 24 maja 2007r. w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
w Kaniach, gmina Brwinów - działki o nr ewid. 
150/41-150/51 (uchwalonego uchwałą Rady Miej-
skiej w Brwinowie nr 462-III z 9 pačdziernika 
2002r.) Rada Miejska w Brwinowie uchwala, co 
nastćpuje: 

§ 1.1. Uchwala sić zmianć miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu w Ka-
niach, gmina Brwinów – działki nr 150/41-150/51 
(uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Brwino-
wie nr 462-III z 9 pačdziernika 2002r.) zwaną dalej 
„planem”. 

2. Celem planu jest ustalenie przeznaczenia te-
renów, zasad i sposobów ich zagospodarowania, 
w tym zabudowy. 

3. Granice obszaru objćtego planem zostały 
okreċlone w uchwale nr X/75/2007 Rady Miejskiej 
w Brwinowie z dnia 24 maja 2007r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego a 
takďe zostały oznaczone odpowiednim symbolem 
na rysunku planu. 

4. Załącznikami do niniejszej uchwały i jej inte-
gralnymi czćċciami są: 

1) Rysunek planu (w skali 1:1000) stanowiący 
załączniki nr 1 do niniejszej uchwały; 

2) Stwierdzenie zgodnoċci miejscowego planu z 
ustaleniami studium uwarunkowaĉ i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Brwinów, stanowiące załącznik nr 2 do niniej-
szej uchwały; 
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3) Rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

do projektu planu, stanowiące załącznik nr 3 do 
niniejszej uchwały; 

4) Rozstrzygnićcie o sposobie realizacji zapisa-
nych w planie inwestycji z zakresu infrastruktu-
ry technicznej, które naleďą do zadaĉ własnych 
gminy oraz zasadach ich finansowania stano-
wiące załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 

5. Zakres rysunku planu obejmuje nastćpujące 
elementy bćdące ilustracją ustaleĉ planu: 

1) linie rozgraniczające tereny o róďnym przezna-
czeniu lub róďnych zasadach zagospodarowa-
nia, 

2) linie zabudowy nieprzekraczalne, 

3) linie zabudowy nieprzekraczalne po przebudo-
wie lub skablowaniu istniejącej linii elektro-
energetycznej ċredniego napićcia (SN), 

4) symbole cyfrowe i literowe funkcji (przezna-
czenia) terenów. 

6. Zakres rysunku planu obejmuje nastćpujące 
elementy informacyjne o charakterze orientacyj-
nym: 

1) granica zasićgu oddziaływania istniejącej na-
powietrznej linii elektroenergetycznej ċrednie-
go napićcia (SN), 

2) granica strefy kontrolowanej istniejącego ga-
zociągu ċredniego ciċnienia. 

3) granice obszaru objćtego planem, 

4) granice administracyjne gminy Brwinów, 

5) granica zasićgu oddziaływania komunikacji 
ponadlokalnej (drogi nr 719), 

6) oznaczenia odległoċci w zagospodarowaniu 
terenów. 

Ustalenia planu 

Rozdział I 
Przepisy (ustalenia) ogólne  

dotyczące całego obszaru objętego planem 

§ 2. Przepisy (ustalenia) ogólne dotyczące sto-
sowanych w planie pojćć. 

1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) uchwale – naleďy przez to rozumieć niniej-
szą uchwałć Rady Miejskiej w Brwinowie, 
o ile z treċci przepisu odrćbnego nie wyni-
ka inaczej, 

2) ustawie – naleďy przez to rozumieć aktual-
ne przepisy ustawowe dotyczące plano-
wania przestrzennego w gminie, o ile z 
treċci przepisu odrćbnego nie wynika ina-
czej, 

3) obszarze – naleďy przez to rozumieć obszar 
objćty planem w granicach, o których 
mowa w par. 1 ust. 3 uchwały, 

4) przepisach odrćbnych – naleďy przez to ro-
zumieć przepisy ustaw wraz z aktami wy-
konawczymi oraz ograniczenia w dyspo-
nowaniu terenem wynikające z prawo-
mocnych decyzji administracyjnych doty-
czących obszaru objćtego planem, 

5) terenie – naleďy przez to rozumieć czćċć 
obszaru objćtego planem o okreċlonym 
przeznaczeniu, oznaczonego symbolem 
cyfrowym i literowym, wydzielonego li-
niami rozgraniczającymi, 

6) przeznaczeniu podstawowym – naleďy 
przez to rozumieć okreċlony w planie ro-
dzaj przeznaczenia, które powinno prze-
waďać na danym terenie wyznaczonym li-
niami rozgraniczającymi, 

7) przeznaczeniu dopuszczonym – naleďy 
przez to rozumieć inne przeznaczenie, któ-
re uzupełnia przeznaczenie podstawowe 
lub towarzyszy mu oraz nie jest kolizyjne z 
przeznaczeniem podstawowym w sposób 
uniemoďliwiający realizacjć przeznaczenia 
podstawowego, 

8) liniach rozgraniczających – naleďy przez to 
rozumieć linie oddzielające tereny o róď-
nym przeznaczeniu (funkcjach) lub zasa-
dach zagospodarowania, 

9) wskazaniach – naleďy przez to rozumieć 
ustalenia niniejszego planu dotyczące wa-
runków zabudowy i zagospodarowania te-
renu wynikające z istniejących uwarunko-
waĉ i mające charakter dopuszczeĉ lub 
ograniczeĉ do uwzglćdnienia przy realiza-
cji inwestycji, 

10) dostćpnoċci komunikacyjnej – naleďy 
przez to rozumieć bezpoċredni dostćp z 
nieruchomoċci do drogi (ulicy) publicznej 
lub teď dostćp do drogi publicznej poprzez 
drogć (ulicć) wewnćtrzną lub dojazd – tj. 
wydzieloną z terenu działką, która na za-
sadach okreċlonych w przepisach odrćb-
nych pełni funkcjć wewnćtrznej drogi do-
jazdowej dla pozostałych działek do niej 
przylegających; w sytuacjach braku tech-
nicznej moďliwoċci realizacji ww. dróg 
(ulic) dopuszcza sić ustanowienie słuďeb-
noċci dojċcia i dojazdu do danej nieru-
chomoċci na działkach sąsiednich w trybie 
odrćbnych przepisów, 
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11) terenie zainwestowanym – naleďy przez to 
rozumieć działkć lub teren z istniejącą za-
budową, lub urządzeniami infrastruktury 
technicznej, które nie są samowolą bu-
dowlaną w myċl stosownych przepisów 
odrćbnych, 

12) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleďy 
przez to rozumieć linić, która nie powinna 
być przekraczana ċcianą frontową budyn-
ku; wymóg ten nie dotyczy takich elemen-
tów architektury budynku, jak: okapy, 
gzymsy, balkony, wykusze, werandy, gan-
ki, tarasy i schody zewnćtrzne wraz z po-
destami, 

13) nieuciąďliwych przedsićwzićciach (np. in-
westycjach, obiektach i urządzeniach, w 
szczególnoċci – usługowych) – naleďy 
przez to rozumieć przedsićwzićcia (z wyłą-
czeniem urządzeĉ infrastruktury, w tym 
sieci, instalacji i urządzeĉ infrastruktury 
technicznej oraz dróg, ulic i obiektów 
transportu kołowego), które nie są zalicza-
ne do mogących znacząco oddziaływać na 
ċrodowisko w rozumieniu przepisów od-
rćbnych, co do których sporządzenie sto-
sownego raportu oddziaływania na ċro-
dowisko jest obowiązkowo wymagane; 
przedsićwzićcia te winny zachowywać 
przepisy odrćbne dotyczące ochrony przy-
rody (w szczególnoċci – dotyczące  
WOChK), nie mogą poza tym powodować 
oddziaływania przekraczającego obowią-
zujące normy, w tym: normy dotyczące 
dopuszczalnego poziomu hałasu, wibracji, 
zakłóceĉ elektrycznych, promieniowania 
poza teren, do którego podmiot realizujący 
przedsićwzićcie posiada tytuł prawny. 

2. Pozostałe pojćcia i okreċlenia uďyte w planie 
naleďy rozumieć zgodnie z odnoszącymi sić do 
nich obowiązującymi przepisami prawa. 

§ 3. Przepisy (ustalenia) ogólne dotyczące prze-
znaczenia (funkcji) poszczególnych terenów objć-
tych planem. 

1. Tereny usług nieuciąďliwych z dopuszczeniem 
zabudowy mieszkaniowej niskiej jednorodzin-
nej (oznaczone symbolem "Um") – przeznaczo-
ne do uďytkowania istniejących obiektów usług 
z dopuszczeniem ich przebudowy i rozbudowy 
oraz realizacji nowych usług niematerialnych 
(tj. nie związanych z produkcją lub wymianą 
dóbr materialnych) oraz usług materialnych (tj. 
związanych z produkcją lub wymianą dóbr ma-
terialnych) oraz obsługi rolnictwa (w tym 
ogrodnictwa) wraz z niezbćdnymi dla ich funk-
cjonowania urządzeniami i obiektami o funkcji 
socjalnej, gospodarczej i technicznej, drogami 

wewnćtrznymi, miejscami postoju pojazdów, 
dojċciami pieszymi oraz zielenią towarzyszącą. 
Jako funkcjć towarzyszącą dopuszcza sić zabu-
dowć mieszkaniową jednorodzinną. W tere-
nach tych dopuszcza sić realizacjć dróg we-
wnćtrznych, urządzeĉ, sieci i instalacji infra-
struktury technicznej w sposób zgodny z prze-
pisami odrćbnymi. 

2. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej niskiej z dopuszczeniem usług nieuciąďli-
wych oznaczone symbolem "MNu" – przezna-
czone do realizacji zabudowy mieszkaniowej 
niskiej jednorodzinnej (wolnostojącej, bličnia-
czej lub szeregowej) z dopuszczeniem usług 
nieuciąďliwych wraz z niezbćdnymi budynkami 
garaďowo-gospodarczymi lub garaďowymi, do-
jazdami oraz drogami wewnćtrznymi, dojċcia-
mi jak równieď zielenią towarzyszącą. W tere-
nach tych dopuszcza sić realizacjć urządzeĉ, 
sieci i instalacji infrastruktury technicznej, dróg 
(ulic) wewnćtrznych w sposób zgodny z przepi-
sami odrćbnymi. 

3. Tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej z do-
puszczeniem usług nieuciąďliwych oznaczone 
symbolem "Mu" – przeznaczone do realizacji 
zabudowy mieszkaniowej niskiej w postaci za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej szere-
gowej lub zabudowy mieszkaniowej „małych 
domów mieszkalnych” – tj. domów mieszkal-
nych do 6 mieszkaĉ kaďdy, z dopuszczeniem 
usług nieuciąďliwych wraz z niezbćdnymi do 
funkcjonowania gospodarstwa domowego bu-
dynkami garaďowymi, dojazdami i drogami 
wewnćtrznymi, dojċciami jak równieď zielenią 
towarzyszącą. W terenach tych dopuszcza sić 
realizacjć urządzeĉ, sieci i instalacji infrastruk-
tury technicznej, dróg (ulic) wewnćtrznych w 
sposób zgodny z przepisami odrćbnymi. 

4. Tereny komunikacji – przeznaczone do uďytko-
wania istniejących i realizacji nowych dróg 
(ulic) publicznych ustalonych planem wraz z 
towarzyszącymi urządzeniami infrastruktury 
technicznej w obrćbie pasa terenu zawartego w 
liniach rozgraniczających, wraz z niezbćdnymi 
obiektami inďynierskimi, instalacjami, sieciami i 
urządzeniami związanymi z komunikacją (ulicą) 
i obsługą ruchu oraz infrastrukturą techniczną. 
Tereny dróg (ulic) zostały oznaczone symbo-
lem „KD” – stosownie do klas: KDG (droga pu-
bliczna klasy G - komunikacji ponadlokalnej) i 
KDD (ulica klasy D). 

§ 4. Przepisy (ustalenia) ogólne dotyczące za-
sad i warunków zagospodarowania wynikające z 
potrzeb ochrony i kształtowania architektury i ładu 
przestrzennego (w tym parametry kształtowania 
zabudowy i zagospodarowania terenu) ochrony 
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ċrodowiska, przyrody, krajobrazu kulturowego, 
dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej. 

1. Ustala sić w całym obszarze objćtym planem 
jako połoďonym w zewnćtrznej strefie ochro-
ny poċredniej ujćć wody w Kanich realizacjć 
wszelkich przedsićwzićć (z wyłączeniem urzą-
dzeĉ infrastruktury, w tym: sieci, urządzeĉ i 
instalacji infrastruktury technicznej, dróg i ulic 
oraz obiektów inďynierskich, gospodarki 
wodnej, zaopatrzenia w wodć oraz obsługi 
komunalnej) jako nieuciąďliwych w rozumie-
niu planu. 

2. Ustala sić w obszarze objćtym planem jako 
połoďonym w Warszawskim Obszarze Chro-
nionego Krajobrazu (WOChK) zachowanie 
obowiązujących przepisów odrćbnych doty-
czących zagospodarowania obszarów chro-
nionych z uwagi na walory przyrodnicze, w 
szczególnoċci - zachowanie przepisów sto-
sownego rozporządzenia wojewody dot. 
WOChK; zaċ – w przypadku uchylenia ww. 
rozporządzenia – zachowanie przepisów od-
rćbnych dotyczących obszaru chronionego 
krajobrazu. W przypadku koniecznoċci usu-
nićcia pojedynczych drzew lub krzewów z za-
drzewieĉ ċródpolnych lub przydroďnych usta-
la sić obowiązek nasadzeĉ kompensujących 
w obrćbie obszaru objćtego zmianą planu. 

3. W terenach połoďonych w granicy zasićgu 
oddziaływania komunikacji ponadlokalnej 
(drogi nr 719) ustalonego na podstawie prze-
pisów odrćbnych, a oznaczonych orientacyj-
nie na rysunku planu - ustala sić zagospoda-
rowanie terenów i realizacjć zabudowy w 
sposób ograniczający uciąďliwy wpływ po-
nadlokalnej komunikacji na zdrowie ludzi po-
przez, w szczególnoċci, zastosowanie ċrod-
ków ochrony czynnej przed uciąďliwoċciami. 

4. W terenach połoďonych w granicach strefy 
kontrolowanej istniejącego gazociągu ċred-
niego ciċnienia ustalonej na podstawie prze-
pisów odrćbnych, a oznaczonych odpowied-
nim symbolem na rysunku planu - ustala sić 
zachowanie przepisów odrćbnych dotyczą-
cych realizacji obiektów budowlanych i zago-
spodarowania terenów w stosunku do sieci 
gazowych. W szczególnoċci – w obrćbie stre-
fy kontrolowanej ustala sić zakaz zabudowy 
budynkami, realizacji ogrodzeĉ oraz trwałych 
nasadzeĉ drzewami. Realizacja innych obiek-
tów wymaga uzgodnienia planowanej inwe-
stycji z podmiotem zarządzającym siecią ga-
zową. 

 

5. W terenach połoďonych w granicach zasićgu 
oddziaływania istniejącej, napo-wietrznej linii 
energetycznej ċredniego napićcia ustalonej 
na podstawie przepisów odrćbnych, a ozna-
czonej odpowiednim symbolem na rysunku 
planu - ustala sić do czasu skablowania lub 
przebudowy tej linii – zakaz zabudowy obiek-
tami na pobyt ludzi, zaċ wszelkie inwestycje 
lub składowanie materiałów dokonywane w 
zasićgu oddziaływania linii elektroenerge-
tycznych jak równieď roboty budowlane, 
montaďowe i instalacyjne winny odbywać sić 
w sposób zgodny z przepisami odrćbnymi 
oraz – pod nadzorem właċciwego zarządcy 
sieci i urządzeĉ elektroenergetycznych. W 
przypadku przebudowy lub skablowania linii 
SN – patrz par. 7 ust. 3. 

6. Przy realizacji zabudowy ustala sić wymóg 
wykonania badaĉ geologiczno-inďynierskich 
okreċlających szczegółowe warunki posado-
wienia obiektów i odwodnienia terenów dzia-
łek. 

7. Ustala sić, do czasu realizacji przeznaczenia 
ustalonego planem, zachowanie dotychcza-
sowego sposobu uďytkowania obiektów i te-
renów z dopuszczeniem remontów i przebu-
dowy istniejących obiektów, przy zachowaniu 
przepisów odrćbnych. 

8. Przy lokalizacji wszelkich obiektów budowla-
nych lub rozbudowie, przebudowie obiektów 
istniejących zlokalizowanych wzdłuď dróg i 
ulic o ustalonej planem szerokoċci pasa dro-
gowego (ulicznego) w liniach rozgraniczają-
cych innych niď stan istniejący (wynikający z 
aktualnego stanu władania gruntów) naleďy 
brać pod uwagć szerokoċć pasa drogowego 
(ulicznego) ustaloną planem. 

9. Ustala sić nastćpujące zasady realizacji usług 
w terenach oznaczonych symbolem MNu: 

1) usługi winny być realizowane jako wbu-
dowane lub dobudowane do budynku 
mieszkalnego (stanowiąc nie wićcej niď 
50% jego powierzchni uďytkowej) lub – 
wolno-stojące, przy zachowaniu wysokoċci 
– nie przekraczającej wysokoċci ustalonej 
planem dla budynków mieszkalnych jed-
norodzinnych oraz – wskačnika po-
wierzchni biologiczne czynnej w po-
wierzchni kaďdej działki – ustalonej pla-
nem, 

2) zakaz realizacji usług o powierzchni sprze-
daďy obiektów handlowych przekraczającej 
200m2 w obrćbie kaďdej działki. 
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10. Ustala sić nastćpujące zasady realizacji usług 

w terenach oznaczonych symbolem Mu: 

1) usługi winny być realizowane jako wbu-
dowane lub dobudowane do budynku 
mieszkalnego (stanowiąc nie wićcej niď 
30% jego powierzchni uďytkowej), przy za-
chowaniu wysokoċci – nie przekraczającej 
wysokoċci ustalonej planem dla budyn-
ków mieszkalnych oraz wskačnika po-
wierzchni biologiczne czynnej w po-
wierzchni kaďdej działki – ustalonej pla-
nem, 

2) zakaz realizacji usług o powierzchni sprze-
daďy obiektów handlowych przekraczającej 
400m2 w obrćbie kaďdej działki. 

11. Ustala sić w całym obszarze objćtym planem 
zakaz realizacji obiektów o powierzchni 
sprzedaďy obiektów handlowych przekracza-
jącej 400m2 w obrćbie kaďdej działki, przy za-
chowaniu innych ustaleĉ planu i przepisów 
odrćbnych. 

12. Ustala sić nastćpujące wskačniki dotyczące 
zachowania minimalnego procentu po-
wierzchni biologicznie czynnej w obrćbie kaď-
dej działki, w terenach: 

1) MNu i Um – 50%, 

2) Mu – 30%, 

13. Ustala sić nastćpujące wskačniki dotyczące 
zachowania maksymalnego procentu po-
wierzchni zabudowy w obrćbie kaďdej działki, 
w terenach: 

1) MNu i Um – 30%, 

4) Mu – 50%. 

14. Ustala sić dla zabudowy, z zastrzeďeniem par. 
4 ust. 16, w terenach oznaczonych symbolem 
Mu – nakaz nie przekraczania wysokoċci 
rzćdnej głównej kalenicy dachu – 12,0m po-
nad poziom terenu, przy zastosowaniu da-
chów o spadkach 12-45 stopni, przy czym nad 
nie mniej niď 50% powierzchni rzutu budyn-
ków naleďy zastosować dachy o spadkach  
25-45 stopni. 

15. Ustala sić dla zabudowy, z zastrzeďeniem  
par. 4 ust. 16, w terenach oznaczonych sym-
bolami Um i MNu – nakaz nie przekraczania 
wysokoċci rzćdnej głównej kalenicy dachu – 
10,0m ponad poziom terenu. Ustala sić w te-
renach oznaczonych symbolem Um zastoso-
wanie dachów o spadkach 12-45 stopni. Usta-
la sić w terenach oznaczonych symbolem 
MNu zastosowanie dachów o spadkach 25-45 
stopni. 

16. Ustala sić dla zabudowy budynków garaďo-
wych oraz garaďowo-gospodarczych – nakaz 
nie przekraczania wysokoċci rzćdnej głównej 
kalenicy dachu – 6,0m ponad poziom terenu. 

17. Dla terenów zabudowy w terenach MNu do-
puszcza sić w zabudowie jedno-rodzinnej 
wolnostojącej - w przypadku szerokoċci ist-
niejącej działki mniejszej niď 18,0m - lokaliza-
cjć budynku w odległoċci od granicy działek 
3,0m lub 1,5m, przy zachowaniu innych usta-
leĉ niniejszego planu oraz przepisów odrćb-
nych. 

18. Dla terenów MNu – zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej dopuszcza sić lokalizacjć bu-
dynków garaďowych w granicy działki z za-
chowaniem innych ustaleĉ planu i przepisów 
odrćbnych. 

19. Nakazuje sić stosowanie w zabudowie form 
architektonicznych o stonowanej kolorystyce. 

20. Ustala sić, iď linie rozgraniczające tereny dróg 
(ulic) stanowią jednoczeċnie linie ogrodzeĉ 
nieruchomoċci od strony tych dróg. Dopusz-
cza sić cofnićcie w głąb działki wjazdów bra-
mowych przy drogach wewnćtrznych oraz 
drogach publicznych klasy D o nie wićcej niď 
6,0m. 

21. Ustala sić zakaz realizacji ogrodzeĉ z elemen-
tów betonowych. 

22. Ustala sić dla ogrodzeĉ nakaz ich realizacji 
jako aďurowych na co najmniej ich 2/3 wyso-
koċci licząc od rzćdnej górnej krawćdzi ogro-
dzenia. Maksymalna wysokoċć ogrodzeĉ 
(z wyjątkiem ogrodzeĉ stanowiących ekrany 
akustyczne) – 1,8m ponad poziom terenu. 

23. Plan ustala, zgodnie z aktualnymi przepisami 
z zakresu ochrony ċrodowiska, nastćpujące 
rodzaje terenów podlegających ochronie aku-
stycznej: 

1) Tereny oznaczone symbolem Mu, MNu i 
Um naleďy traktować jako tereny przezna-
czone pod zabudowć mieszkaniową jedno-
rodzinną, 

2) Pozostałe tereny nie podlegają ochronie 
akustycznej. 

24. W obrćbie obszaru objćtego planem brak 
obiektów dziedzictwa kulturowego, zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej objćtych 
ochroną. 

§ 5. Przepisy (ustalenia) ogólne dotyczące za-
sad rozbudowy i budowy systemów komunikacji i 
infrastruktury technicznej. 
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1. Ustala sić nastćpujące zasady budowy i roz-

budowy sieci i urządzeĉ infrastruktury tech-
nicznej w celu wyposaďenia terenów przezna-
czonych pod inwestycje: 

1) w sieci elektroenergetyczne niskiego i 
ċredniego napićcia wraz z ewentualnymi 
stacjami trafo – realizacja w obrćbie tere-
nów przeznaczonych pod inwestycje lub w 
obrćbie terenów komunikacji (w sposób 
nie kolidujący z ruchem) w miarć wzrostu 
zapotrzebowania na energić; 

2) w wodć dla celów bytowych, działalnoċci 
gospodarczej oraz przeciwpoďarowych i 
awaryjnych – wykorzystanie istniejącej, 
komunalnej sieci wodociągowej poprzez 
jej sukcesywną rozbudowć (w szczególno-
ċci dopuszcza sić włączenie do projekto-
wanej wzdłuď drogi nr 719 sieci wodocią-
gowej), jako rozwiązanie czasowe dopusz-
cza sić lokalne ujćcia wody; 

3) w gaz – docelowo siecią gazową ċrednie-
go ciċnienia poprzez jej sukcesywną roz-
budowć (na podstawie stosownych poro-
zumieĉ pomićdzy dostawcą gazu a od-
biorcą oraz po spełnieniu kryteriów eko-
nomicznej opłacalnoċci dostaw gazu) z za-
chowaniem przepisów odrćbnych doty-
czących realizacji i eksploatacji sieci i 
urządzeĉ gazowych (w szczególnoċci za-
chowania odległoċci minimalnej 0,5m 
ogrodzeĉ od gazociągu); w przypadku re-
alizacji przyłączy gazowych w terenach 
oznaczonych symbolem MNu ustala sić 
obowiązek umieszczenia w ogrodzeniu 
szafki gazowej otwieranej od strony ulicy, 
zaċ w pozostałych terenach – umieszcze-
nia szafki gazowej w miejscu uzgodnio-
nym z zarządcą sieci gazowej; 

4) w urządzenia odprowadzenia ċcieków sa-
nitarnych – docelowo do komunalnych 
systemów kanalizacji sanitarnej (w szcze-
gólnoċci dopuszcza sić włączenie do pro-
jektowanej wzdłuď drogi nr 719 sieci kana-
lizacyjnej), a nastćpnie do komunalnej 
oczyszczalni ċcieków (dopuszcza sić – do 
oczyszczalni w Parzniewie), zaċ do czasu 
realizacji sieci kanalizacyjnych – do szczel-
nych urządzeĉ do gromadzenia ċcieków z 
okresowym wywozem taborem aseniza-
cyjnym do zlewni przy oczyszczalni ċcie-
ków lub w oparciu o lokalne urządzenia i 
instalacje unieszkodliwiania ċcieków sani-
tarnych realizowane w sposób zgodny z 
przepisami odrćbnymi; 

5) w urządzenia odprowadzania wód opado-
wych z obiektów budowlanych i terenów 

utwardzonych – na własną działkć, z wyko-
rzystaniem naturalnej chłonnoċci terenu 
lub z wykorzystaniem urządzeĉ meliora-
cyjnych (z zastrzeďeniem – par. 5 ust. 4 i 5 
uchwały) przy zachowaniu przepisów od-
rćbnych dotyczących wprowadzania ċcie-
ków do ċrodowiska, w tym ochrony tere-
nów sąsiednich i dróg przed zalewaniem 
oraz ochrony gruntu, wód podziemnych i 
powierzchniowych przed zanieczyszcze-
niem. 

2. Dopuszcza sić przebudowć istniejących sieci, 
instalacji i urządzeĉ infrastruktury technicznej 
oraz realizacjć nowych sieci, instalacji i urzą-
dzeĉ infrastruktury technicznej w całym ob-
szarze objćtym planem w sposób nie kolidu-
jący z innymi ustaleniami planu oraz zgodny z 
przepisami odrćbnymi. 

3. Ustala sić, iď wszelkie sieci i urządzenia infra-
struktury technicznej winny być wykonane ja-
ko szczelne o ile jest to technologicznie uza-
sadnione. 

4. Realizacja zabudowy, ogrodzeĉ i zagospoda-
rowania w terenach, w których znajdują sić 
istniejące urządzenia melioracyjne (rowy) 
winna uwzglćdniać ochronć rowów w sposób 
zgodny z przepisami odrćbnymi dotyczącymi 
urządzeĉ wodnych (Prawo Wodne). 

5. Na etapie projektu zagospodarowania po-
szczególnych działek uzgodnieniu z WZMiUW 
Oddz. w Warszawie Inspektorat w Grodzisku 
Mazowieckim podlegają inwestycje: zmiana 
trasy rowów oraz wznoszenie budowli komu-
nikacyjnych, prowadzenia inwestycji linio-
wych w terenie zmeliorowanym, odprowa-
dzenia wód deszczowych z terenów pod za-
budowć usługową, realizacja i przebudowa 
dróg (ulic) i placów oraz parkingów z utwar-
dzoną nawierzchnią, realizacja ewentualnych 
zbiorników retencyjnych lub zmiana trasy cie-
ków. 

6. Realizacja skrzyďowania sieci infrastruktury 
technicznej z istniejącymi urządzeniami me-
lioracyjnymi – z zachowaniem droďnoċci i 
sprawnoċci funkcjonowania tych urządzeĉ 
oraz – pod nadzorem WZMiUW Oddz. w War-
szawie. Inspektorat w Grodzisku Mazowiec-
kim. 

7. Ustala sić gospodarkć odpadami stałymi 
zgodnie z zasadami utrzymania czystoċci i po-
rządku w gminie, wynikającymi ze stosow-
nych przepisów gminnych oraz przepisów od-
rćbnych. Ustala sić gospodarkć odpadami 
niebezpiecznymi – zgodne z przepisami od-
rćbnymi. 
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8. Ustala sić obsługć telekomunikacyjną obsza-

ru z wykorzystaniem istniejącej sieci teleko-
munikacji przewodowej (poprzez jej sukce-
sywną rozbudowć w miarć potrzeb i z zacho-
waniem przepisów odrćbnych dotyczących 
realizacji sieci telekomunikacyjnych) i – tele-
komunikacji bezprzewodowej. 

9. Ustala sić zaopatrzenie w ciepło w oparciu o 
indywidualne, proekologiczne čródła ciepła, 
np. olej opałowy, energić elektryczną, gaz 
(zgodnie ze szczegółowymi warunkami za-
opatrzenia wydanymi przez podmiot zarzą-
dzający siecią energetyczną lub gazową) lub – 
atestowane pod wzglćdem ekologicznym 
technologie spalania paliw stałych. 

10. W przypadkach kolizji planowanego zago-
spodarowania terenu i zabudowy z istniejącą 
siecią, instalacjami lub urządzeniami infra-
struktury technicznej ustala sić zasadć prze-
budowy tych sieci, instalacji lub urządzeĉ na 
podstawie szczegółowych warunków tech-
nicznych wydanych dla kaďdego przypadku 
przebudowy przez zarządcć sieci, instalacji 
lub urządzeĉ w sposób zgodny z przepisami 
odrćbnymi. Podczas robót budowlanych 
związanych z realizacją lub modernizacją dróg 
(ulic) ustala sić zasadć zabezpieczenia istnie-
jących sieci, instalacji i urządzeĉ infrastruktu-
ry technicznej przed uszkodzeniem. 

11. Ustala sić powiązanie lokalnych sieci, instala-
cji i urządzeĉ infrastruktury technicznej z ze-
wnćtrznym ponadlokalnym układem infra-
struktury technicznej w przypadkach, gdy jest 
to niezbćdne dla funkcjonowania instalacji 
(np. dla sieci elektroenergetycznej) – w spo-
sób okreċlony przepisami odrćbnymi, w tym 
normami branďowymi. 

12. Plan ustala kierunek zasilania w wodć – 
zgodnie z koncepcją wodociągowania gminy 
Brwinów oraz odprowadzanie ċcieków – 
zgodnie z koncepcją kanalizacji sanitarnej 
gminy Brwinów. 

13. Ustala sić, ďe układ komunikacyjny komuni-
kacji kołowej w obszarze objćtym planem 
tworzą drogi klas: 

1) G – projektowane poszerzenie istniejącej 
drogi publicznej (wojewódzkiej) nr 719, 

2) D – pozostałe ulice lub poszerzenia (istnie-
jące i okreċlone planem). 

14. Ustala sić zakaz realizacji zjazdów na działki 
bezpoċrednio z drogi publicznej (wojewódz-
kiej) nr 719, w tym – z ustalonego planem po-
szerzenia tej drogi – oznaczonego symbolem 
7 KDG. 

15. Ustala sić, ďe układ komunikacyjny dróg (ulic) 
publicznych uzupełnia układ dróg wewnćtrz-
nych dopuszczonych planem. 

16. Dla dróg (ulic) wewnćtrznych dopuszczonych 
planem zaleca sić stosowanie parametrów jak 
dla ulic publicznych klasy D. Dopuszcza sić 
realizacjć dróg (ulic) wewnćtrznych jako cią-
gów pieszo-jezdnych. 

17. Ustala sić powiązanie wewnćtrznego układu 
komunikacyjnego, tj. dróg wewnćtrznych, do-
jazdów oraz ciągów pieszo-jezdnych z ze-
wnćtrznym ponadlokalnym układem komuni-
kacyjnym tj. drogami wojewódzkimi i krajo-
wymi – poprzez system dróg (ulic) klasy D. 

18. Przy rozbudowie istniejącego układu komuni-
kacyjnego naleďy zachować ustalenia planu 
oraz przepisy odrćbne dotyczące warunków 
technicznych jakim winny odpowiadać drogi 
publiczne, drogi poďarowe oraz dojċcia, do-
jazdy wewnćtrzne wraz z urządzeniami towa-
rzyszącymi. 

19. Ustala sić realizacjć nowych dróg i ulic a tak-
ďe modernizacjć oraz przebudowć ulic i dróg 
istniejących z zachowaniem minimalnych pa-
rametrów ustalonych planem, jednak z do-
puszczeniem korekty tych parametrów w 
miejscach wystćpowania zagroďeĉ bezpie-
czeĉstwa ruchu kołowego (np. łuki, rejony 
skrzyďowaĉ dróg i zbliďeĉ do terenów i urzą-
dzeĉ infrastruktury technicznej), przy zacho-
waniu przepisów odrćbnych oraz w sposób 
nie naruszający interesów osób trzecich i in-
teresu publicznego. 

20. Dopuszcza sić realizacjć dróg (ulic) we-
wnćtrznych, dojazdów, dojċć, ċcieďek rowe-
rowych oraz ciągów pieszo-jezdnych w tere-
nach przeznaczonych pod inwestycje przy za-
chowaniu pozostałych ustaleĉ planu i przepi-
sów odrćbnych. 

21. Ustala sić minimalny wskačnik miejsc parkin-
gowych, realizowanych w obszarach przezna-
czonych pod zabudowć – minimum 1 stałe 
miejsce postojowe oraz 1 czasowe miejsce 
postojowe na kaďda działkć budowlaną zabu-
dowie mieszkaniowej jednorodzinnej w tere-
nach oznaczonych symbolem MNu, a w tere-
nach pozostałych – nie mniej niď 2 miejsca 
postojowe na 10 uďytkowników obiektu prze-
znaczonych na stały lub czasowy pobyt ludzi, 
ale nie mniej niď 1 miejsce postojowe na 
mieszkanie lub – nie mniej niď 3 miejsca po-
stojowe na kaďde 100m2 powierzchni uďytko-
wej usług. 
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§ 6. Przepisy (ustalenia) ogólne dotyczące za-
sad i warunków scalania i podziałów nieruchomo-
ċci. 

1. Ustala sić dla zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej minimalną powierzchnić nowo 
tworzonej działki budowlanej w zabudowie 
wolnostojącej – 1000m2, bličniaczej – 700m2, 
szeregowej 300m2, przy zachowaniu mini-
malnej szerokoċci frontu działki: 20,0m dla 
zabudowy wolnostojącej, 14,0m dla zabudo-
wy bličniaczej i 7,5m – dla zabudowy szere-
gowej. 

2. Ustala sić dla zabudowy usług oraz zabudo-
wy mieszkaniowo-usługowej w terenach 
MNu minimalną powierzchnić nowo tworzo-
nej działki budowlanej – 1000m2, przy zacho-
waniu minimalnej szerokoċci frontu działki – 
20,0m. 

3. W terenach oznaczonych symbolem Um usta-
la sić minimalną powierzchnić działki budow-
lanej - 1200m2 , przy zachowaniu minimalnej 
szerokoċci frontu działki – 20,0m, 

4. W terenach oznaczonych symbolem Mu usta-
la sić minimalną powierzchnić działki dla bu-
dynku w zabudowie „małych domów miesz-
kalnych” – 1200m2 przy zachowaniu mini-
malnej szerokoċci frontu działki – 30,0m. 

5. W przypadkach uzasadnionych konfiguracją 
terenu, koniecznoċcią zachowania odległoċci 
zabudowy od istniejących obiektów podlega-
jących ochronie, urządzeĉ, sieci lub instalacji 
infrastruktury technicznej lub komunikacji 
dopuszcza sić zmniejszenie minimalnej wiel-
koċci działki budowlanej o 20% w stosunku 
do ustaleĉ planu zawartych powyďej. 

6. Okreċla sić kąt połoďenia granic nowo wy-
dzielonych działek budowlanych w stosunku 
do pasa drogowego (dróg i ulic ustalonych 
planem) na 60 – 90 stopni, z dopuszczeniem 
innego kąta, jeċli jest to uzasadnione istnieją-
cą konfiguracją terenu lub istniejącym zain-
westowaniem terenu (w szczególnoċci istnie-
jącymi urządzeniami infrastruktury technicz-
nej, zabudową) lub starodrzewem. 

7. W przypadku działek budowlanych istnieją-
cych na dzieĉ uchwalania planu ustala sić za-
chowanie istniejących podziałów z dostoso-
waniem wielkoċci i kształtu działek do potrzeb 
związanych z funkcjonowaniem obiektów i 
urządzeĉ oraz przepisów odrćbnych. 

8. Plan nie ustala terenów do objćcia scaleniem 
nieruchomoċci, dopuszcza scalenie i podział 
nieruchomoċci w miarć potrzeb, tj. w celu za-
chowania wartoċci uďytkowych (wynikających 

z przeznaczenia ustalonego lub dopuszczone-
go planem) wszystkich fragmentów nieru-
chomoċci pozostałych po podziale, zapew-
nienia dostćpnoċci komunikacyjnej do działek 
oraz fragmentów terenu powstałych w wyni-
ku podziału. 

9. Dla nieruchomoċci przyległych do drogi wo-
jewódzkiej nr 719 ustala sić zakaz podziału na 
działki budowlane z koniecznoċcią realizacji 
wjazdu bezpoċrednio z drogi wojewódzkiej. 

10. Dopuszcza sić wydzielenie działek zawierają-
cych w swoim areale tereny o róďnym prze-
znaczeniu, przy zachowaniu powyďszych za-
sad podziału oraz innych ustaleĉ planu. 

11. Podział terenów związany z wydzieleniem 
działek przeznaczonych pod ustalone planem 
drogi (ulice) publiczne moďe nastąpić pod wa-
runkiem zachowania minimalnej szerokoċci 
pasów drogowych – jak na rysunku planu. 

12. Przy podziale terenów dla celów wydzielenia 
dróg (ulic) wewnćtrznych oraz dojazdów i 
ċcieďek rowerowych ustalonych lub dopusz-
czonych planem – ustala sić minimalne sze-
rokoċci terenów komunikacji: 

1) 10,0m - dla ulic dojazdowych wewnćtrz-
nych odpowiadających klasie D ulic pu-
blicznych, 

2) 6,0m - dla ulic wewnćtrznych o charakte-
rze ciągów pieszo-jezdnych, 

3) 5,0m - dla pozostałych dojazdów gospo-
darczych. 

13. Przy podziałach terenu przyległego do skrzy-
ďowaĉ dróg naleďy uwzglćdnić naroďne ċcić-
cia linii rozgraniczających lub wydzielenia o 
długoċci boków minimum 5,0m. 

14. Przy podziałach terenu przyległego do dróg 
naleďy uwzglćdnić ustalenia ogólne i szczegó-
łowe planu dotyczące szerokoċci dróg, ich 
poszerzeĉ oraz modernizacji. 

§ 7. Przepisy (ustalenia) ogólne dotyczące za-
sad kształtowania przestrzeni publicznej i lokaliza-
cji zabudowy w odniesieniu do układu komunika-
cyjnego, urządzeĉ infrastruktury technicznej i 
urządzeĉ melioracyjnych. 

1. W obszarze objćtym planem nie wystćpuje 
przestrzeĉ publiczna okreċlona w studium 
uwarunkowaĉ i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy. 

2. Ustala sić zakaz realizacji reklam o powierzchni 
wićkszej niď 3,0m2. 
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3. Ustala sić nieprzekraczalną linić zabudowy jak 

na rysunku planu. Dopuszcza sić zmianć linii 
zabudowy w sąsiedztwie istniejącej napo-
wietrznej linii energetycznej ċredniego napićcia 
pod warunkiem przebudowy lub skablowania 
tej linii elektroenergetycznej – na przebieg 
oznaczony odpowiednim symbolem na rysun-
ku planu (jako linie zabudowy nieprzekraczalne 
po przebudowie lub skablowaniu istniejącej li-
nii elektroenergetycznej ċredniego napićcia). 

4. Ustala sić lokalizacjć zabudowy w stosunku do 
terenu komunikacji wewnćtrznej (dróg lub ulic 
wewnćtrznych, ciągów pieszo-jezdnych i do-
jazdów) w odległoċci minimum 5,0m – od gra-
nicy działki stanowiącej komunikacjć we-
wnćtrzną. 

5. Lokalizacja zabudowy oraz ogrodzeĉ w stosun-
ku do istniejących urządzeĉ wodnych – rowów 
melioracyjnych – z zachowaniem warunków 
zawartych w par. 5 ust. 4 uchwały. 

6. Ustala sić wymóg, przy realizacji zabudowy 
oraz innych obiektów zachowania stref 
ochronnych od istniejących i projektowanych 
sieci i urządzeĉ infrastruktury technicznej okre-
ċlonych przepisami odrćbnymi. 

Rozdział II 
Ustalenia szczegółowe 

§ 8. Przepisy (ustalenia) szczegółowe dotyczące 
warunków zagospodarowania oraz zabudowy w 
poszczególnych terenach objćtych planem. 

1. Dla terenu oznaczonego symbolem 1 Mu ustala 
sić: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej szere-
gowej lub „małych domów mieszkalnych” z 
dopuszczeniem usług nieuciąďliwych poło-
ďone czćċciowo w zasićgu oddziaływania 
komunikacji ponadlokalnej i czćċciowo w 
strefie kontrolowanej istniejącego gazocią-
gu ċredniego ciċnienia; 

2) dojazd – istniejącymi oraz ustalonymi pla-
nem drogami (ulicami), jednak z zakazem 
zjazdu bezpoċrednio z drogi wojewódzkiej 
nr 719) oraz – dopuszczonymi planem dro-
gami (ulicami) i dojazdami wewnćtrznymi; 

3) nieprzekraczalna linia zabudowy – jak na ry-
sunku planu, a od terenów komunikacji 
wewnćtrznej – zgodnie z przepisami ogól-
nymi planu (par. 7. ust. 4). 

 

 

2. Dla terenu oznaczonego symbolem 2 MNu 
ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno-
stojącej, bličniaczej lub szeregowej z do-
puszczeniem usług nieuciąďliwych połoďone 
w zasićgu oddziaływania komunikacji po-
nadlokalnej i czćċciowo – w strefie kontro-
lowanej istniejącego gazociągu ċredniego 
ciċnienia; 

2) dojazd – istniejącymi oraz ustalonymi pla-
nem drogami (ulicami), jednak z zakazem 
zjazdu bezpoċrednio z drogi wojewódzkiej 
nr 719 oraz – dopuszczonymi planem dro-
gami (ulicami) i dojazdami wewnćtrznymi; 

3) nieprzekraczalna linia zabudowy – jak na ry-
sunku planu, a od terenów komunikacji 
wewnćtrznej – zgodnie z przepisami ogól-
nymi planu (par. 7. ust. 4). 

3. Dla terenu oznaczonego symbolem 3 Um usta-
la sić: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny usług 
nieuciąďliwych z dopuszczeniem zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoją-
cej połoďone czćċciowo w zasićgu oddzia-
ływania komunikacji ponadlokalnej i w stre-
fie kontrolowanej istniejącego gazociągu 
ċredniego ciċnienia; 

2) dojazd – istniejącymi lub dopuszczonymi 
planem drogami (ulicami), jednak z zakazem 
zjazdu bezpoċrednio z drogi wojewódzkiej 
nr 719 oraz – dopuszczonymi planem dro-
gami (ulicami) i dojazdami wewnćtrznymi; 

3) nieprzekraczalna linia zabudowy – jak na ry-
sunku planu. 

4. Dla terenu oznaczonego symbolem 4 MNu 
ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno-
stojącej, bličniaczej lub szeregowej z do-
puszczeniem usług nieuciąďliwych; 

2) dojazd – istniejącymi oraz ustalonymi pla-
nem drogami (ulicami) oraz – dopuszczo-
nymi planem drogami (ulicami) i dojazdami 
wewnćtrznymi; 

3) nieprzekraczalna linia zabudowy – jak na ry-
sunku planu, a od terenów komunikacji 
wewnćtrznej – zgodnie z przepisami ogól-
nymi planu (par. 7. ust. 4). 
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5. Dla terenu oznaczonego symbolem 5 KDD 

ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny komu-
nikacji kołowej – droga (ulica) klasy D 
(fragment istniejącej drogi), obustronne po-
szerzenie istniejącej drogi, 

2) szerokoċć w istniejących liniach rozgranicza-
jących – 10,0m, 

3) minimalna szerokoċć jezdni 5,0m, 

4) do czasu urządzenia ulicy dopuszcza sić 
uďytkowanie w istniejących granicach jako 
ciąg pieszo-jezdny. 

6. Dla terenu oznaczonego symbolem 6 KDD 
ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny komu-
nikacji kołowej – poszerzenie istniejącej 
drogi o pas terenu szerokoċci 2,5m. 

7. Dla terenu oznaczonego symbolem 7 KDG 
ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny komu-
nikacji kołowej – poszerzenie istniejącej 
drogi wojewódzkiej nr 719 o pas terenu sze-
rokoċci 15,0m, 

2) minimalna szerokoċć jezdni 7,0m. 

Rozdział III 
Przepisy końcowe 

§ 9. Ustala sić, iď przy prowadzeniu postćpo-
wania w toku realizacji planu oraz przy wydawa-
niu wszelkich decyzji administracyjnych, posta-
nowieĉ, informacji itp., w których ustalenia planu 
są brane pod uwagć naleďy posługiwać sić usta-
leniami szczegółowymi oraz ogólnymi planu. 

§ 10. Ustala sić stawkć procentową słuďącą na-
liczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartoċci nieru-
chomoċci spowodowanego uchwaleniem niniej-
szego planu dla wszystkich terenów w wysokoċci 
30%. 

§ 11. W granicach obszaru objćtego planem 
traci moc miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego terenu w Kaniach – działki nr 
ewid.150/41-150/51 uchwalony uchwałą nr 462-III 
Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 9 pačdziernika 
2002r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 311, poz. 
8215). 

§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzćdowym Województwa Mazowieckiego oraz – 
na stronie internetowej Urzćdu Gminy Brwinów. 

§ 13. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie  
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdo-
wym Województwa Mazowieckiego. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie: 

Krzysztof Falkowski 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr LVIII/519/2010 
Rady Miejskiej w Brwinowie 

z dnia 3 lutego 2010r. 
 

Stwierdzenie 
zgodnoċci zmiany miejscowego planu z ustaleniami studium uwarunkowaĉ i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Brwinów 
 
Stwierdza sić zgodnoċć zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kaniach 
gmina Brwinów - działki nr 150/41 – 150/51 z ustaleniami studium uwarunkowaĉ i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Brwinów. 

Zmiana planu realizuje zawarte w studium kierunki rozwoju struktury funkcjonalno - przestrzennej gminy 
oraz zasićg terenów ukierunkowanych na rozwój poszczególnych funkcji, ustalając na tym obszarze funkcje 
zabudowy mieszkaniowej oraz funkcje usługowe. Plan uwzglćdnia generalną zasadć rozwoju zrównowaďo-
nego. 

Uzasadnienie 

Studium uwarunkowaĉ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasto - gmina Brwinów, uchwalo-
ne uchwałą nr 159-III Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 kwietna 2000r. okreċla dla obszaru objćtego 
zmianą planu, stanowiącego fragment obrćbu miejscowoċci Kanie - tereny zielone z ekstensywnymi for-
mami zagospodarowania, co pozwala na wielofunkcyjny rozwój, w tym zabudowć mieszkaniową i mieszka-
niowo-usługową. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie: 

Krzysztof Falkowski 
 
 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr LVIII/519/2010 
Rady Miejskiej w Brwinowie 

z dnia 3 lutego 2010r. 
 

Rozstrzygnićcie 
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu miejscowego 

 
w okresie wyłoďenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenu w Kaniach gmina Brwinów - działki nr 150/41 – 150/51, tj. w dniach 6 pačdziernika 2008r. 
do 5 listopada 2008r. a takďe w terminie uprawniającym do wniesienia uwag (tj. 14 dni po zakoĉczeniu okre-
su wyłoďenia) - do projektu zmiany ww. planu oraz prognozy oddziaływania na ċrodowisko nie wpłynćły 
ďadne uwagi i wnioski. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie: 

Krzysztof Falkowski 
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Załącznik nr 4 
do uchwały nr LVIII/519/2010 
Rady Miejskiej w Brwinowie 

z dnia 3 lutego 2010r. 
 

Rozstrzygnićcie 
o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które naleďą do zadaĉ własnych gminy oraz zasad ich finansowania 
 
1. W związku z uchwaleniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Ka-

niach gmina Brwinów - działki nr 150/41 – 150/51 zostaną wyznaczone tereny pod zabudowć: mieszka-
niową, mieszkaniowo-usługową i usługi a takďe drogi i ulice (stanowiące rozbudowć istniejącego układu 
drogowo-ulicznego). Zgodnie z przepisami art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póčn. zm.) zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty naleďy do za-
daĉ własnych gminy. W zakresie inwestycji dot. infrastruktury technicznej do zadaĉ własnych gminy na-
leďą: 

- budowa gminnych dróg, ulic, mostów, placów (w tym jezdni i chodników), oċwietlenie ulic; 

- budowa wodociągów i urządzeĉ zaopatrzenia w wodć oraz budowa kanalizacji. 

2. W konsekwencji uchwalenia planu miejscowego powstanie koniecznoċć realizacji zadaĉ inwestycyjnych 
w zakresie rozbudowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. 

3. Zgodnie ze strategicznymi zamierzeniami rozwoju sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Brwi-
nów przewiduje sić zaopatrzenie obszaru objćtego zmianą planu w wodć z wykorzystaniem projektowa-
nego wodociągu wzdłuď drogi nr 719, zaċ odprowadzenie ċcieków - z wykorzystaniem projektowanej sie-
ci kanalizacyjnej wzdłuď drogi nr 719. 

4. Sieci wodociągowe działają w oparciu o istniejące urządzenia słuďące zbiorowemu zaopatrzeniu w wodć 
z uwzglćdnieniem ich rozbudowy. Odprowadzenie ċcieków sanitarnych przewiduje sić do komunalnej 
oczyszczalni ċcieków (ze wskazaniem na oczyszczalnić w Parzniewie). 

5. Realizacja nowych dróg (ulic) w terenach zabudowy a takďe modernizacja i rozbudowa układu komunika-
cyjnego spowoduje koniecznoċć sukcesywnej realizacji sieci oċwietlenia ulicznego w porozumieniu z ge-
storem sieci energetycznej. 

6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej zostały okreċlone w par. 
5 uchwały stanowiącej tekst zmiany planu. Zasady te dotyczą takďe inwestycji w zakresie infrastruktury 
technicznej naleďących do zadaĉ własnych gminy. Inwestycje te mają charakter rozbudowy istniejących 
systemów infrastrukturalnych obsługujących gminć Brwinów, z zaleceniem ich powiązania z systemami 
ponadlokalnymi oraz systemami infrastruktury technicznej obsługującymi sąsiednie miejscowoċci. 

7. Rozbudowa i budowa, w miarć potrzeb, infrastruktury technicznej naleďącej do zadaĉ własnych gminy, 
jest (lub bćdzie) umieszczona w odpowiednich programach (na bieďąco aktualizowanych), w szczególno-
ċci w programie i koncepcji wodociągowania i kanalizowania gminy Brwinów. W ċlad za tym, poszcze-
gólne zadania inwestycyjne dot. infrastruktury technicznej bćdą umie-szczane w zadaniach rzeczowych 
budďetu gminy na kolejne lata. Finansowanie realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej 
odbywać sić bćdzie przy udziale ċrodków budďetu gminy. Podstawć przyjćcia tych inwestycji do realiza-
cji, w tym terminów przystąpienia i zakoĉczenia prac, stanowić bćdą zapisy Wieloletniego Programu In-
westycyjnego powiązanego z Planem Rozwoju Lokalnego. Uznaje sić za wskazane po-zyskiwanie ze-
wnćtrznych čródeł finansowania ww. zadaĉ, w szczególnoċci dla inwestycji dotyczących zwodociągowa-
nia i skanalizowania obszaru objćtego zmianą planu. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie: 

Krzysztof Falkowski 
 
 
 
 
 
 


